Tisková zpráva, 29. 5. 2017

V Srdíčku si můžete prohlédnout fotografické práce klientů Terapeutické komunity Sejřek
V prostorách Rodinného centra Srdíčko byla v minulém týdnu zahájena výstava fotografií klientů
Terapeutické komunity Sejřek. V komunitě, která se jako jediná svého druhu v České republice
zabývá léčbou klientů s duševní nemocí a závislostí, je terapie prostřednictvím fotografování jednou
ze součástí komplexní léčby. Všechny vystavené snímky je možné zakoupit.
„Fotografie zachycují hlavně krajinu a přírodu v okolí Sejřku, Blanska a Chotěboře,“ říká terapeut
Štěpán Borkovec, který klienty při fotografování vede. Učí je, jak zvolit vhodný motiv, jak jej vyfotit i
jak lze s fotografií dále pracovat. „Na výstavu jsme vybrali dvacet fotek, které vznikaly během tohoto a
minulého roku. Každý autor se dívá do hledáčku trochu jinak, výsledkem je pestrá směsice černobílých i
barevných fotografií,“ dodává terapeut.
Ročně projde komunitou v Sejřku přes 40 osob, které zde absolvují léčebný program složený ze
skupinové a individuální terapie, pracovní terapie a mnoha dalších aktivit, které jim mají pomoci
začlenit se zpět do běžného života. Celosvětově se jedná o nejúspěšnější model léčby drogově
závislých.
Výstava je umístěna v předsálí a vnitřních prostorách Rodinného centra Srdíčko ve 4. patře
polikliniky ve Žďáru nad Sázavou. Zájemci si ji mohou zdarma prohlédnout každý všední den od 8 do
15 hodin. Potrvá až do konce letních prázdnin.
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Terapeutická komunita Sejřek je určena pro léčbu lidí závislých na nealkoholických drogách, kteří se k tomu potýkají i s
jinými psychickými problémy a nemocemi - např. s depresemi, úzkostnými poruchami, schizofrenií a jinými psychotickými
poruchami, posttraumatickými stavy aj. Léčba je pobytová a trvá 8 - 13 měsíců. Cílem pobytu v TK je klientova změna
životních návyků, eliminace rizikového chování, zařazení na trh práce, zlepšení komunikačních a sociálních dovedností a
plán následné péče. Více na www.tksejrek.kolping.cz
Zřizovatelem Terapeutické komunity Sejřek je Kolpingovo dílo České republiky z.s., které v ČR realizuje své aktivity od roku
1992. Těžiště činnosti Kolpingova díla spočívá ve spolkové činnosti a práci při vzdělávání a aktivizaci dětí, mládeže a dospělých.
Významou částí činnosti jsou projekty zaměřené na řešení drogové problematiky, mezi něž patří TK Sejřek, Kontaktní a
poradenské centrum Spektrum, Adiktologická ambulance. Dalšími službami jsou Rodinné centrum Srdíčko, Family Point a
Senior Point ve Žďáře nad Sázavou a Centrum primární prevence Spektrum. Více na www.kolping.cz.

